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KONTRAU LA INTERNA IDEO

Ne plu ekzistas Germana Esperanto-movado.
llaldaŭ Esperanto ekzistos jam de kvindek jaroj. 

Baldaŭ ni feslos. Ni festos, memorante la malfaci- 
laĵojn de la unua h o ro : memorante la pratempon 
de la heroaj pioniroj.

Ni povas imagi al ni la malfacilaĵojn, kinjn ili 
devis venki en liu ŝajne jam anlikva pcriodo, 
kiam, en Husujo, oni ankoraŭ hezonis iun « impri- 
m alur»  eĉ por ia eidono de la plej simpla hroŝur- 
eto jiri lingvostudo.

Kaj malgraŭ nia imago, malgraŭ nia scio pri la 
historio de Esperanto eslis io, kion ni nc plu povis 
intagi al ni.

Tiu io okazis : E sp e ra n to  es tas  m a lp e r m e s -  
a ta .  En iu lando de Eŭropo, jam dc nun, ne plu 
ekzistas Esperanto-movado; ne plu eslas (lelegitoj 
de U. E. A. ; ne plu estas, nek memhroj de landa 
asocio, nek de loka grupo.

Eslas niaj Germanaj sainideanoj, kiuj travivis 
tiun malfeliĉan okazinlaĵon, ke ili devis tuj forlasi 
ĉiujn Esperanlajn societojn, en kiuj ili entuziasme 
lahoris jam de multaj jaroj.

Ni ne plimalfaciligos al ili la taskon. Ni legis la 
cirkulerojn, per kiuj la gvidantoj ordonis la likvi- 
don de la diversaj organismoj kaj ni vidis kiajn 
zorgojn ili devis prcni, por ke, j>er la konservo de 
la arhivoj, ili, ĉiumomente, povu pruvi al la Stata 
Polico, ke, se vere inter ni Esperantisloj estas io 
ne naciema « la inlerna ideo », tio tute ne havas 
rilalon kun ia koinunisma aŭ anarkia ideo.

Car la decido, per kiu, de la lo-a de Julio neniu 
Germano j)lu povas esti memhro de societo, kiu 
sin okupas jn*i artefarita lingvo, estas takte decido 
ne kontraŭ nia lingvo, kiel instrumento. Ni ne 
jam aŭdis, pri la torigo, en Germanujo, de ta 
telefono, de la telegrafo, de la poŝto, k. c.

La atako kontraŭ Esperanto, kiel nura teknika 
rimedo jmr interkomprenigi unu la alian, povus 
do ŝajni stulta.

Sed tion ĝi ne estas, ĉar, jmr ni, Esperantistoj, 
Esperanto estas fakte j)li ol rimedo ; ĝi signilas pli

ol nura ilo, j>er kiu ni komprenigas nin.
Dank ’al la interna ideo, kiun ni ĉiuj tamen 

sentas en ni, ĉu ni tion volas aŭ ne, Esperanto 
alportis al la diverslandaj praktikantoj ion plian: 
tiun nepriskribeblan senton, kiu igas vin fari j)li 
mulle j)or tiu, kiu ankaŭ ĝin konas, ol por alia 
nekonata de vi ; tiun emon plezurigi kaj fari 
servon al ĉiuj, kiuj sin rekomendas al vi j)er la 
verda stelo kaj kiuj komprenigas siajn dezirojn 
j)er Esperanto.

Se eslas tiu sento, kiun la gvidantoj en Gerina- 
nujo konsideras kiel ne-inda por Germano, ili 
pravas !

Ni nur jmvas bedaŭri. Ni kun pli da respekto eĉ 
ol antaŭe parolos pri tiu interna ideo. Ni pli multe 
eĉ ol antaŭe klojiodos, ke nia lingvo ne iĝu nur 
ilo, scd levigilo, ta levigilo, kiu kondukos la 
amasojn al la intcrkompreniĝo kaj interfratiĝo.

Ni havas, je liu ĉi momento, gravan senlon de 
bedaŭro j)ro la foriro el nia movado de multaj 
amikaj vizaĝoj. Ni esperas ilin baldaŭ retrovi.

Ivaj j)or ke *tio baldaŭ okazu, ni eĉ ne volas 
esperi, ke la reĝimo cn Germanujo ŝanĝiĝu, — pri 
tiu ĉi afero la Germanoj tutsolaj devas decidi, — 
sed ni volas esperi, ke baldaŭ, inter la gvidantoj, 
tamen estos almenaŭ unu, kiu komprcnos, kc la 
loleremo j)or la aliaj, la interkompreniĝo kun 
fremduloj, tute ne malpligrandigas la lierecon, 
kiun oni havas pri sia propra devcno kaj la amon 
al sia propra patrujo : — tiu patrujo eslu lula 
lando, vilaĝeto, dometo aŭ nurĉambreto.

Por ni, Belgoj, tiu okazintaĵo ĉe nia orienta 
landlimo devas esli incitilo al ĉiam j)li fervora 
kunlaboro inter ĉiuj Esperantistoj al kiu ajn 
lingva, religia aŭ politika tendenco ili apartenas.

Nur montrante, ke, en ĉiuj medioj Esperanto 
disvolviĝas, ni povos certigi la regnestrojn pri la 
absolula ncŭtraleco de nia lingvo kaj eviti mis- 
komj)renojn.

M a u r . JAUMOTTE.
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NIAJ KONGRESOJ
La XXVIIIa UniversaLa Kongreso de

Esperanto.
Vieno 8 1 5 - 8 - 3 6 .

Ĝi vere havis grandan sukceson. Se en la nuiuij malfacilaj 
cirkonstancoj,  ekonomiaj kaj politikaj,  pli ol mil kongres- 
anoj kuniĝis en la ĉefurbo de Aŭstrujo, ilin allogis certe la 
multaspektaj l)elajoj de la lando, lerte konigitaj en la tuta 
mondo pere de belaj reklamiioj,  uzante grandskalc nian 
lingvon, seil certe ankaŭ allogis ilin la bela programo prepa- 
rita dc aro da sindonaj samideanoj, gvidataj de la bonc konata 
kortega Konsilanto Steiner. Ni tuj ilin danku pro ilia klopo- 
dado, kaj ilin gratulu pro ilia sukccso.

Pli ol 200 kongresanoj komencis kongresi jam  en Salzburg, 
kie akceptis ilin la lokaj samideanoj. Post vizito de la urbo 
kaj de ĝia ĉirkaŭajo, la ekskursanloj foriris al Vicno, traj)a- 
sante la pentr indan Salzkammergut,  kun ĝiaj belaj montoj 
kaj lagoj, kies famon disvastigis en la tuta mondo la opereto 
a La Blanka Cevalet’ », ludita en multaj lingvoj. La vojaĝo 
daŭriĝis tra  l.inz, Melk kaj aliaj urboj aŭ urbetoj,  kaj finiĝis 
en Vieno sabaton posttagmeze.

Sabaton vcsperc, okazis la inaŭgura solena kunsido, en la 
Kestsalonego de la Imperiestra Kastelo (Neue Hofburg). La 
salonego cstis vere belega, kaj prezentis eksterordinaran 
kadron. Nekutima okazajo : la kunsidon malfermis l.ia
Ekscelenca Moŝto, Vic-Kanccliero Baar-Baarenfels. Ankaŭ 
ĉecslis la kunsidon Lia Ekscelenca Moŝlo Slockinger, minis- 
tro  por komerco kaj trafiko. Post paroladoj de S-ro Sleiner, 
Prezidanlo de la Kongrcso, de S-ro Basticn, Prczidanto de 
U. E. A. okazis la ĉiujara serio de alparoloj de reprezentantoj 
de diversaj registaroj kaj nacioj. .Je la deka, la kunsido 
finiĝis per niuziko ludata de la muzikistaro de la polieanoj, 
kiu cetere komencis la kunsidon per ludado de la aŭstra 
nacia h imno kaj de « La Espero ».

Ni tiam povis admiri la urbdomon eksterelumigitan spcciale 
honorea l  la kongreso. Poste sekvis interkonatiĝa vespero.

Dimanĉe, la 9-an de Aŭgusto, okazis luta serio da diservoj, 
israelida protestanta  kaj katolika. Tiu ĉi denove liavis ion 
tute nekut im an  pro la fakto ke Lia Kardinala Moŝto D-ro 
Innitzer, ĉefepiskopo de Wien, speciale estis reveninta el sia 
l ibertempejo p o rd i r i  la meson. Li solcne eniris la preĝejon, 
kaj samsolene ĝin 1'orlasis poste, dum ludis la muzikistaro de 
la policanoj, kiu dum la meso ludis la germanan meson dc 
Schubert.  La kongresanoj postc ariĝis en sekvantaro, kiu 
sekvis la saman muzikistaron tra la bclaj stratoj de la urbo 
por iri al la monumento al la Herooj, kie solcne estis dcmetala 
tlorkrono, dum la muzikistaro korluŝe ludis « Mi havis 
kamaradon.. .  »

Vespere estis prezentita, cn Esperantlingva traduko, la 
O pere to^L a  blanka Cevalet’». Laŭ mia opinio, elĉiuj prezen- 
tadoj kiujn mi vidis dum Universalaj Kongrcsoj, tiu ĉi plej 
multe devis plaĉi al la Kongresanoj, ĉar ĝia temo estis laeilc 
komprenebla ; ĝi ankaŭ prczentis al la okulo tiom kiom al la 
orelo : bela muziko, betaj balctoj, k. t. p.

Lunde, okazis la solena malfermo de la somera universitato, 
prezidata de P-ro Bujvvid.

Mardon, la 11-an, laborkunsido. La prezidanto de U. E. A, 
S-ro Bastien, klarigis la ŝanĝojn okazintajn en la organizo, 
kaj necesajn pro la financa stato de la Asocio. Sekvis tuta aro 
da parolantoj,  kiuj kelkfoje pasie defendis la antaŭan organ- 
izon, kaj speciale kri t ikis  translokigon el Gcnevo, same 
ankaŭ fordonon de la U. K. A. — Bibiioteko al iu nacia 
organizajo. Ankaŭ okazis diskuto pri la voĉdonado de la 
delegitoj, kiun kelkaj opinias nevalora, ĉar ĝi nc tute okazis 
laŭ la formo priskribita  de la statuto. Fakte temas n u r  pri 
formala decido dc la komitato pri la voĉdonado. Car la 
Komitato jam  deeidis la translokigon al Londono, la Prezi-

XXVI=a Belga Esperanto=Kongreso
A n tv e rp en o ,  1 5 -1 6 -1 7  Majo 1937

Listo de K ongresano j .
t)D. S-ro Morris de Ketelaere

100. S-ino Maria De Ketelaerc
101. S-ino Marie Boedt-Thooris
102. F-ino Alice Boereboom
103. S-ro Paul Hancpiet 
10L S-ro Paul Benoit

Anlverpeno
Anlvcrpeno
Bruĝo
Bruĝo 
.lodoigne 
Oostiluinker ke

f

Kroine, ni jam riccvis la aliĝilojn de S-ro Fr. .1. Hasclier 
(K erkrade) ; D-ro Desmoulin (Douai) ; S-ro Ilubcrt Karcher 
(Douai) ; S-ro kaj S-inb Em. Boone (Mouscron); S-ro ,L Cent- 
nersvers (Valenciennes) ; kaj G-roj Mortelmans (Anlverpeno) 
sed, ĉar ni ne jam  ricevis la monon sur  P. C. K. 1119.10, ni 
c i tosi l in  en nia listo de la proksima monato.

Enute jam aliĝis 112.

danto, dezirante ŝpari tcmpon, ne kredis necese demandi 
denove ĉu la komitato konsentas pri voĉdonado pri la sama 
temo. La voĉdonado okazis, kaj la rezulto estis ke 80 de la 
voĉdonintoj respondis favo.re al la translokigo, Ja2U % alia j  
voĉdonis kontraŭ .  Nun kelkaj svisaj membroj uzis la okazon, 
komenci proeeson antaŭ svisa tr ibunalo,  kaj tiu ĉi malper- 
mesis provizore, ke kio ajn apaj*tenanta al la Asoeio iru 
eksterlanden. Tiamaniere do la tu ta  laboro eslas halligata kaj 
se ne baldaŭ okazos interkonsento,  Ia tu ta  U. E. A. estos en 
granda danĝero.

Mardon ankaŭ la kongresanaro estis akceptita en la bela
urbodono.

Merkredon, serio da fakkunsidoj, kaj diversaj ckskursoj.  
Vesperc, parolis antaŭ la mikrofono de « Bavag » la aŭstra  
radio-stacio, 30 personoj el 28 landoj.

La tu ta  tago de jaŭdo estis dediĉata al diversnj grandaj 
ekskursoj en la ĉirkaŭajo de la urbo.

Vendredon, denovc, ĝenerala kunsido, dum kiu oni finis la 
diskuton pri organizaj demandoj,  kaj komenciĝis priparolado 
de alia temo, prezcntita de S-ro E. Malmgren pri diversaj 
mctodoj de propagando. Pri tiu temo, tre vasla, ni espcreblc 
raportos j)li detale je alia okazo. Postc denovc diversnj 
fakkunsidoj kaj ekskursoj.  Vespere okazis la internacia balo, 
denove en la bela kaj luksa salonego de la Imperiestra  Kast- 
elo. En tiu grandega salonego povis libere danci la kongres- 
anaro, jc sonoj dc du muzikistaroj kitij seninterrompe ludis 
laŭvice. La balon plibeligis tuta aro da esperantistinoj cn 
naciaj kostumoj,  kiuj atestis pri la vcra internacia karaklero  
de la balo.

Sabaton, 15-an de Aŭgusto ! Jam  la fiuo... Oni fermas la 
kongreson per legado de diversaj rczolucioj, kaj invito al la 
venonta kongreso en Varsovio....

Kaj poste la rondvojaĝo tra Aŭstrujo estas daŭrigata. Gi 
koudukas Ia par toprenanto jn  t ra  la montar-ŝoseoj de Sem- 
mering ,de  Pack, kaj de Grossglockner, kaj finiĝasen Zell am 
See, kie adiaŭas la csperantistoj unu  la alian, bedaŭrante  ke 
tiu bela vo jaĝojam  finiĝis... Kaj ĉiuj disiras. Mi nun skribas 
tiun raporton  en malgranda tirola vilaĝo. Antaŭ mi kuŝas 
altaj montoj,  kies pintoj desegniĝas sur  la blua ĉielo, dum 
nuboj envolvas ilin, j e  duona alteco, kiel zono.

Same, nia movado elstaras fiere por la bono de la liomaro, 
dum llanke de ĝi kclkaj disputas pri organizo aŭ bruas por 
personaj kaŭzoj...

P. KEMPENEEHS. 
Delegito de la Ministro 
por Publika Instruado
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REGA BELG A LIGO ESPERA N TISTA
K unveno  de la K om ita to

,Ie demando de la Prezidanto, tuj forsendita el 
Vieno posL la Kongreso, la Ivomitato de Belga Ligo 
kunvenos, la 6-an de Septemhro, la saman tagon, 
do kiam okazos la ceremonio sur la tombo de 
S-ro Petiau.

Tial, liu kunsido, escepte, ne okazos en Bruselo, 
sed en Genlo, je la 10-a 1 2 horo en salono « Hdtel 
Univcrsel » (Staci-stralo, 20, apud laestinla stacio 
de Gento (Sudo). De Gento (St. P) la tramlinio 7. 
Tagmanĝoj je 11 kaj 16 frankoj.

La tagordon, ni eble ankoraŭ komunikos per 
cirkulero.

SUR LA TOMBO DE HENRI PETIAU
Kiel dirite, okazos Dimanĉon, la 6-an de Sep- 

lemhro, inlima ceremonio sur Ia tomho de Ilenri 
Peliau, la tiel vigla gvidanto, kiu, dum preskaŭ 
tula kvaronjarcento, estis la ĝenerala sevielario 
de Belga Ligo Esperantista.

La ceremonio okazos posltagmeze, kaj la mem- 
hroj de la Komilato kunvenos kun la aliaj mem- 
hroj de la Ligo kaj de la grupoj, kiuj deziras 
kuniri, je la 14 1 2 h. Foriro je la 15-a precize por 
alveni eu la enlcrigejon de Genthrugge proks. e 
la 15 h. 1 2 per la tramlinio 3, ĝis la Ponto t c 
Genlhrugge.

La Gentaj annkoj estas prelaj, anlaŭtagmeze, 
gvidi tra la urbo la samideanojn, kiu tion deziras.

La grupoj intormu S-ron Vande Ve de,230, Peter 
Benoitlaan-Meirelbeke, pri la alvenhoro.

KIAL
Belga Ligo Esperantista fariĝis

ASOCIO SEN PROFITA CELO.
De ja rc e n to j ekz is ta s  en Belgujo areĝo da socieloj, 

('u p o r a m u zo , cu ku n  scienca , artct, eduka , in s tru a , 
re lig ia , k . c. celo. T in j societoj estis k re ita j n u r  por  
rea lig i sian  a m u z a n , sc iencan , k. c. celon sed tute  
ne, — k ie l la ko m erca j societoj — por g a jn i m onon .

Tanien ili posedas ia jn  objekto jn  (s ta n d a rd o n , 
ilaron , a r ia jo jn , lib ro jn , a rh ivo jn , « Irezoron », ec 
kn n ven a n  dom on au n to n a jn  riĉa jo jn , k. c.). Sed  
ili N E  IIA VIS M E M S T A R A N , L E Ĝ A N  E K Z IS T O N ,  
povis esti sen ig ita j je  s ia j h a va jo j ka j eslis n eka p a -  
bla j konservi, nek a k ir i sendanĝere p ropra jn  h a v a j-  
o jn , ili ne povis fa r i agojn  de la c iv ila  vivo, ekz. ne 
ricevi donaco jn , ne procesi, k .c . Ilia  silnacio  ko n lra u  
la « jisko  » a n ka u  eslis danĝera .

La  runedo por ĉesigi linn  neregulan k a j danĝeran  
situacion  estis perm esi a l tiu j socieloj a k ir i m einslar- 
an , leĝan ekziston , tiam aniere  ke, akcep tan te  ka j 
rea ligan te  la fo rm a la jo jn  de la leĝo belga de la 27-a 
de jn n io  1921 pri la « A socio j sen pro /ila  celo », ili 
fa r iĝ u  jirm a j, nekon testeb la j p ro p ra ju lo j de sia j 
h a va jo j, povu  k o n lra k ti, ricevi donacojn , procesi 
m em age, nn u vo rte  fa r i valore ĉin jn  agojn  de la 
civ ila  vivo, ĉar ili eslos rea lig in ta j la neceson p o r

a k ir i lion , k ion  o m  nom as la <r C ivila  personeco  ».
Belga L igo  E sp era n tis la  estis fa k te  n n u  el t iu j

m n lte n o m b ra j « societoj sen pro /ita  celo », sed a n ka u
sen leĝa ekz is to ; ĝ i ja  n u rce la s  p ro p a g a n d i E speran-
ton. S u b m e tiĝ in te  al la leĝaj fo rm a la jo j k a j  aperi-
g in te  en la belga ŝta tgaze to  « M o n iteu r»  de la 27-a
de ju n io  19»6 la ko m p te ta n  tekston  de la ĉi suba
s la lu to , ĝ i fa r iĝ is  l a ŭ le ĝ a  « Asocio sen pro /ita  Celo»
k u n  ĉ iu j a v a n ta ĝ o j lig ita j a l tiu  regula sitnacio .

L. C.
STATUTO.

Por permesi al la Belga Ligo Esperantista,  nacia sekcio de 
la Lniversala Ksperanto-movado, starigita en 1905 kaj staranta 
sub la Honora Prezidanteco de Lia Reĝa Moŝto Leopoldo III, 
kiu pcr decido de la 7-a de Junio  1935, donis al ĝi la rajton 
porti la titolon « Reĝa », ĝui la avantaĝojn, antaŭviditajn de 
la Leĝo de la 27-a dc Junio  1921, pri la Societoj sen Profita 
Celo, la ĝencrala luinsido dc la 31-a de Majo 193(1, kunveninta 
dum la nacia Kongrcso cn La Louviere, decidis aliformigi 
ĝin en Societo sen Rrofita Cclo, sub la titolo « Reĝa Bclga 
Ligo Esperantista, S. s. p. C. ».

La nova Societo havos sian laŭstatutan sidcjon en la Esper- 
anlo-domo, 21, Willcmsstrato, Antverpeno, sed tiu sidejo 
povos csti alilokigita kien ajn en Relgujo, per simpla decido 
rle la Administrantaro.

Ivrom tio, kio estas fiksita per la Leĝo suprenomita,  la 
nova Societo estos adminis tra ta  laŭ suba statuto :

A r t . 1. — La celo dc la Societo estas propagandi ckstcr 
ĉin politika aŭ religia dcmando,la  lielpan lingvon internacian 
« Espcranto » kaj pligrandigi la intcrri latojn de Rclgujo kun 
la aliaj landoj.

(li reprezentas la Esperanto-movadon en Relgujo.
Ror tion efektivigi, ĝi povos organizi kursojn,  cldonajojn, 

vojaĝojn, k. t. j). kaj krei tiucele ĉiujn nececajn organizajojn.
A h t . 2. — La minimuma nombro dc la meinbroj estas tri. 

Almenaŭ du trionoj de la membroj dcvas esti Relgoj, laŭ 
nacieco.

La inaksimuma kotizo estas 500 frankoj, sed la ĝcnerala 
kunveno havas la rajton, ŝanĝi Ia sumon de la kotizoj, pcr 
siinpla plimulto.

Aht. 3. — Akccpto de novaj membroj okazas laŭ la ĉi 
subaj rcguloj :

1" 11 i dcvas esti prezentataj d cd u  membroj ;
2 Ili devas csti akccptataj de la Estraro,  kiu decidas laŭ 

simpla plimulto de la ĉeestantaj membroj.
Kaŭzoj tle rifuzo ne dcvas esti sciigataj.
Sinprezentado kiel membro cstas honorpromcso, konfor- 

miĝi al la statuto.
Liu membro rajtas eliĝi, sendante sian eliĝon al la estraro. 

Tiu, kiu ne pagas ŝuldatan kotizon, estas konsiderata kicl 
eliĝinta.

A k t . 1. — La membro, kiu ne agis konforme al la statutoj 
aŭ kiu pekis kontraŭ la honoro, povos esti eksigata.

A k t . 5. — Krom la asociiĝintaj membroj ,  kies listo estas 
deponita jc  laenskr ibejo  de la Civila Tribunalo, laŭ artikolo 
10 de la leĝo dc 27-0-21, la Asocio rajtas akcepti membrojn 
honorajn, protektantajn aŭ korespondantajn.  Tiuj nc asoci- 
iĝintaj membroj rajtas ĉccsti Ia ĉiujaran kunsidon, sed nc 
bavas voĉdonrajton aŭ kiun alian rajton ajn.

A k t . 0. — La ordinara ĝencrala jarkunveno okazos ĉiujare 
dum la monato de Aprilo.

Ekstcrordinara ĝcncrala kunvenookazas,  se la admiuistran- 
taro lion decidas aŭ se kvinono de la membroj tion postulas.

A k t . 7. — La kunvokoj al la ĝencralaj kunvenoj okazas 
per la gazeto « Belga Esperantisto » aŭ per cirkulero, kiu
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BELGA KRONIKO
G ru p a  K alendaro .

ANTVERPENO. — Reĝa E sp e ra n to -G ru p o  
« La V erda  Stelo ». — Kunvenejo « I)e Witte 
Leeuw », Frankrijklei, 4, Avenue de France : t*iu- 
sabate je 21 h. : kunsido laŭ indikita programo.

Sabaton, la 5-an : Parolata ĵurnalo .
Sabaton, la 12-an : Mitulvespero.
Sabaton, la 19-an : Parolado de S-ro Van Dijek pri : Ekzor- 

cismo.
Sabaton, la 26-an : Teatra vespero.

t RRUĜO. — B ru ĝ a  G rupo  E sp e ra n t i s ta ,  Reĝa 
Soeieto. — Ciumarde, je la 20-a. — SID E JO : 
« Gouden Hoorn-Cornet d’Or », placo Simon 
Stevin, tel. 314.59; KUNVENEJO: Katejo «Vlissin- 
ghe » Bleekersstraat, 2, rue des Blancliisseurs.

Kunvenoj dum Septembro, ĉiuj en la kunvenejo :
La 1-an : a) Legado kaj klarigado de B. E. (S-ro Ch. 

Poupevc).
}j) Raportado pri la Viena Kongreso (S-ro H. Groverman). 
La (i-an (Diinaneon) : Vizito al la tombejo de Gentbrugge.

Ceremonio Henri Petiau. Detaloj komunikotaj .
La 8-an : raportado pri la Viena Kongreso (daŭrigo) S-ro 

B. Groverman.
La 15-an : Kantvespero, gvidado F-ino A. B<jereboom ; for- 

tepiano : S-ino Poupeve ; violono : S-ro A. Hasenbrockx.
22-au : a) Aranĝoj por la vintra kurso. (Prez. F-ino Y. 

Thooris.)
b) Konkursoj kun premioj. (Gvidado S-ro G. Grootbaert  

kaj F-ino M. Vanden Berglie.)
2!)-an : Parolado de S-ro Leŭtenanto Marle : « La Baroko- 

stilo en Ncderlando ». (Prez. S-ro G. E. Guillaume.)
X. B. La grupa BIBLIOTEKO estas malfermita ĉiumarde, 

de la lŭ, 30-a ĝ'is la 20-a, cn Ja grupa sidejo. Bibliotekistoj : 
S-roj Ch. kaj .1. Decoster kaj F-ino M. Vanden Berghe. 'l ie 
ankaŭ samtempe : vendado kaj mendado de esperantaĵoj : 
libroj, steloj, poŝtkartoj,  skribpapero, k. t. j).

BKUSELO. — « E sp e ra n t i s t a  B ruse la  Grupo».
— Kunvenejo: «Brasserie du Sae», Granda Placo.4, 
ĉiulundeje la 20.30-a h.

Lundon, la 7-an de Septembro : F-ino Kestens parolos pri 
Grekujo.

La 14-an : S-ro Castel, parolos pri li teraturo.
La 21-an : S-ro Swinne, parolos pri Ja anstataŭigo de la

povas esti sendata kiel simpla presajo.
Membro, kiu anstataŭigas sin de alia membro, devas tion 

seiigi per de li subskribita  letero, alveninta en la sidcjo, du 
tagojn antaŭ la kunsido.

La decidoj de laĝenerala kunsido eslas skribataj en speeiala 
kajero, kiun ĉiu membro povos tralcgi, ])ost peto al la admi- 
s trantaro,  sed sen forpreno aŭ forsendo el la sekretariejo.

A r t . 8. — La Societo es toses tra ta  de Administrantaro.
La ĝenerala kunsido nomas kaj eventuale eksigas la admi- 

n is trantojn  per plimulto tle du trionoj de la ĉeestantaj kaj 
reprezentitaj m em 1)ro j .

La nombro de la adminis trantoj  estas minimume 3 kaj 
maksimume 30. Ili estas elektataj ĝis la sekvanta ĝenerala 
ja rkunsido .

La adm inis tran taro  estas nomata laŭ proponlisto starigita, 
konforme al la Begularo de Interna Aranĝo.

Okaze de morto, eksigo aŭ eksiĝo de adminis tranto ,  la 
adminis trantaro  rajtas elckti anstataŭanton ĝis la venonta 
ĝenerala jarkunsido. (ii por sama daŭro, povas elekti admi- 
n is tranton  proponitan de novaliĝinta grupo.

La nomoj de la proponitaj membroj devas esti sendataj de 
la grupestraranoj al la Prezidanto, almenaŭ 20 tagojn antaŭ 
la ĝenerala jarkunsido .

Okaze de ne-ensendo, la proponoj de la antaŭa jaro  valoras.
Almenaŭ du trionoj de la adminis trantoj  devas esti Belgoj 

per naskiĝo aŭ plena regnaniĝo. Ciuj devas esti mcmbroj de 
la Asocio de almcnaŭ unu jaro.

A r t . t). — La adminis trantaro  elektos ĉiujare sian estraron, 
kiu enhavos maksim um e dek membrojn.

A r t . 10. — La estraro posedas la plej etenditajn rajtojn
A

p o r l a  plenumo de sia tasko. Ciuj povoj, kiuj ne estas speciale 
rezervitaj de la leĝo al la ĝenerala kunveno kaj per la statuto 
al la adminis trantaro  apartenas  al la estraro.

La adminis trantaro  kunmetos rcgularon de inlerna aranĝo 
en kiu la punktoj antaŭviditaj,  nek de la leĝo, nek de Ia
statuto  trovos sian solvon.

*

A r t . 11. — Ciuj dokumentoj,  kiuj tinance aŭ morale ligas 
la Societou devas esti subskribita j  de tlu adminis trantoj .

A r t . 12. — La adminis tran taro  balancigas ia kalkulojn je 
la 31-a de Decembro de ĉiu jaro  kaj proponas ilin al la aprobo

de la ĝenerala ja rkunsido .  Jc la sama okazo, ĝi prezentas la 
antaŭvidojn de en- kaj elspezojn por la nova societa jaro .

A r t . 13. — La kontrolo de la libroj estos larata  de du ĝis 
kvin komisaroj,  elektataj dc la ĝenerala kunvcno, p o rd a ŭ ro  
dc unu jaro.  Tinj komisaroj proponos la aprobon de la ciferoj 
aŭ faros siajn r imarkojn  dum la ĝenerala ja rkunsido  de la 
membroj.

Art . 14. — Sanĝoj al la statuto okazos laŭ art. 8 de la leĝo 
de 27-6-21.

A u t . 15. — Okaze de likvido, pri kiu decidas la ĝenerala 
kunveno de la membroj,  kunvokita  por tiu ĉi speciala celo 
per rekomendita letero, sendita al ĉiuj membroj individuc, 
la liavajo estos transdonata,  duone, al « Belga Esperanto- 
Instituto ; Koopera Societo » kaj duone al « Univcrsala Esper- 
anto-Asocio » aŭ entute al unu  el ambaŭ, se, je  la momenlo 
dc la likvido. unu el tiuj du organismoj estus malaperinla.

Sc ambaŭ estus malaperintaj ,  la havaĵo iros al belga bon- 
fara organismo kun intcrnacia karaktero  a ŭ a l  alia Esperanta 
organizaĵo, laŭ decido de la ĝcncrala kunsido.

A r t . 16. — La nuna ĝcnerala kunsido donas la rajton al la 
nuna estraro konsistanta el S-ro Paul Kempcnecrs, kuracisto, 
lŭ, Avenuo Montjoie, Uccle, prezidanto ; F- ino  Vvonne 
Thooris,  scnprofcsia, 4, Wijnzakstraat,  Bruĝo, S-ro Leon 
Gogen, pacjuĝislo, Dreef, Ninove, ambaŭ vicprezidantoj kaj 
S-ro Maurice Jaum otte ,  ju rna l is to ,  44, Avenuo De Bruvn, 
Wilrijck, sekretario-kasisto, fari ĉiujn paŝojn por la trans- 
formo de la Soeicto kaj donas al la Prezidanto kaj al la 
Sekretario-Kasisto la raiton subskribi tiucele ĉiuin dokum- 
entojn nccesajn. Ciuj cititaj pcrsonoj estas Belgoj.

I.a nuna eslraro havos la ra j to jn  de la adm inis tran taro  ĝis 
la sekvanta ĝcnerala kunveno de la membroj.

Tuj ])ost efektivigo de la hodiaŭa decido pri aliformigo, la 
membroj de la antaŭa Socielo, kiuj pagis la kotizon por 1936, 
estos enskribataj  en la librojn de la nova Societo.

Tiel farita en La Louviere, la 31-an de Majo 1936, ]>or obei 
la decidon de laĝenerala  kunsido de la membroj.

La ĝenerala Sekretario-Kasisto La Prezidanto
Maur. JAUMOTTE Paul KEMPENEERS
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nunaj impoŝtoj per iinpoŝto sur  la ne-rondiran ta  mono.
La 28-an : I)-ro Maes, parolos pri militgasoj.

VLIEĜO. — Societo Lieĝa p o r  la P r o p a g a n d o  
de E sp e ran to .

Programo por Scptembro :
En Lieĝo, Hotel du Phare,  perfektigaj kunsidoj,  jaŭdon 

l()-an Septembro je  20-a lioro.
En Sclessin, Cafe Dechesne, perfektigaj kunsidoj jaŭdojn 

3-an kaj 17-an Septembro je 19 h. 30.
Dimanĉon (i-an de Septembro : ekskurso al Ougrĉe, lieau- 

Site, Boncelles, Sart Tilman. ltendevuo je la Staeidomo de 
Ougree, jc la 14-a horo.
y/ .

LA LOUVILRE. — « V e rda  Stelo », Esperant- 
ista grupo de la Centra Regiono.

La 4-an de Septembro : S-ro Bonge « La mortin tbruligo » 
« L’incineration ».

*

La 18-an de Septembro : S-ro Parfondry « Cu esperanto 
cstas amuziga ».

G ru p a j  r a p o r t o j  :

ANTVEKPENO. — R e ĝ a  E s p e r a n t o - G r u p o  « L a  V e r d a
S t e l o ». — Dum la lastaj semajnoj okazis nur  intimaj 
kunsidoj,  sen difinita programo, kaj dum kinj divcrsaj 
eksterlandaj vizitantoj eeestis.

v BHUGO. — « B r u ĝ a  G r u p o  E s p e r a n t i s t a  », R e ĝ a  S o c i e t o .
— La 21-an de Julio, j e  la 10-1/2-a multaj samideanoj parto- 
prenis kun la grupa tlago en la sckvantaro, honore de nia 
karmemora rcĝino Astrid ĝis la Astrid-parko, kie estis inaŭ- 
guraciita nova monum ento ,  busto de la mort in ta  reĝino.

Vrespere, 30 grupanoj kartludis  ee Samideano .Jehansart, 
en la kunvenejo, per esjierantaj kartludoj ; premioj estis 
disdonataj al la gajnintoj.

Dimanĉon ‘2(>-an, 04 gememhroj,  kun multaj Esp. tlagetoj, 
ekskursis  al Blankenberghe, kie ili agrable pasigis la antaŭ- 
tagmezon ĉe la marbordo,  banante kaj ludante,  ili ĝuis 
bonegan tagmanĝon ĉe Samideanino Marinus, « Ilotelo 
Pasteur », kaj kafotrinkis ĉe alia samgrupano, S-ro Staelens. 
La resto de la t::go kondukis ilin denove al la marbordo,  kaj 
j)ost longaj ludoj, multnom braj  iotografadoj kaj plenaera 
jdczuro, tro baldaŭa vespero rekondukis  eiujn al Bruĝo post 
agrablega tago.

La 28-an, 44 grupanoj bavis la plezuron aŭdi S-ron G. 
Groothaert,  grupan sekretarion, kiu plej kompetente parolis 
pri militgasoj. Li pr iskrib is  la diversajn specojn de gasoj ĝis 
nun uzitaj kun  iliaj teruraj  elikoj kaj sciigis la manieron sin 
protekti  kontraŭ ili. Pcr klara skizo li e lmontris  la konstruon 
de gasmasko kaj ĝian funkciadon Fine li montris  tri specojn 
degasmaskoj kaj instruis  kiel rapide surmeli ilin. La jjrezid- 
antino F-ino Tliooris, varme dankis la parolinton kaj eiuj 
ĉeestantoj vigle Iin ajdaŭdis.

La kunveno de la 4-a de Aŭguslo eslis dedieata sub gvidado 
dc S-ro Poupeve, uimc, al Icgado kaj kiarigado de B. E., kaj, 
due, al rememorigo de la mondmilito,  okaze de ĝia 22-a 
datreveno. Kelkaj anekdotoj el tiu malbeninda tempo estis 
rakontataj  de diversaj gemembroj.

Dimanĉou, la 9-an matene, nova partopreno de grupa dele- 
gacio kun la tlago en oficiala sekvantaro ĝis la Muro de la 
Mortpafitoj.

La 11-an, S-ro Poupeve deĵoris kiel jirezidanto, anstataŭ 
F-ino Thooris,  cn libertempa vojaĝo. Kantvespero okazissub 
gvidado de F-ino A.Boercboom, kuu akompanado fortepiana 
de S-ino Poujieve kaj violona dc S-ro A. Hasenbroekx. Kelkaj 
sciigoj pri la Vicna internacia kongrcso estis komunikataj .

BHUSELO. — « E s p e r a n t i s t a  B r u s e l a  G r u p o  ». — Ciuj 
vesjieroj estis tre ngrahlaj : multnombraj eksterlandaj sami- 
deanoj el Internaeia Ligo de Amikeco vizitis la Sakon.

Dum la jirelogo pri la internacia mona problemo, oni multe

1 diskutis j)ri la nova teorio de Michelct, kaj pri libro jus  
aj)erinta : « Valoristio ».

LA LOUVIEKE. — « V e r d a  S t e l o  ». — Je la iniciato de S-ro 
Tassin, prezidanto, ĉiuduonmonate,  okazas csperanta parol- 
ado. La unua el tiuj ĉi okazis la 2G-an de Julio. Estis S-ro 
Tassin mem kiu malfermis b' serion kaj elektis la temon 
« Espcranto kaj Radio ». Li klarigis la esperantajn disaŭ- 
digojn diskonigante la multajn radiostaciojn kiuj dissendas 
Espcrante.

Ne nu r  en Eŭropo, sed eu eiuj partoj de Ia mondo, j)er 
oficialaj aŭ privataj ondoj, ĉiutage kaj plurfoje j)o tago la 
esperantista voĉo flugas tra la elero, ĉu por kursoj,  ĉu por 
teatraĵoj aŭ jniroladoj. Kulteno « S. (). S. » resumas ĉiujn 
dissendojn. Tie ĉi S-ro Tassin legis la programon pri la 
tiusemajna disaŭdigo kaj bedaŭras ke en Belgujo nu r  du 
jirivataj radiostacioj estas favoroj al la esperanta movado 
kaj ke aiitlanke I. N. K. naeia stacio, pro respeklo de sia
regularo, ne permesas fremdlingvajn disaŭdigojn.......

S-ro Tassin konkludas, ke estas la csperantistoj mem kiuj 
devas batali por starigi en nia lando la internacian lingvon ; 
ili devas interkonatiĝi kun la fremdaj samideanoj kaj graluli, 
eĉ kri t ik i ,  la esperantajn dissendoju, aŭdeblajn por kuraĝigi
ilin.

La aplaŭdoj de la tu ta  aŭdantaro  pruvis la intcreson kiun 
vekas la bela parolado de nia sindonema prezidanto. Kon- 
kluclcde tiuj informoj, je  la in ic ia tode S-ro Tassin, subtenila 
de S-ro Parfondrv oni dccidis membriĝi al S. (). S , por ke 
oni j)ovu konigi la radiajn informojn le al la gazetaro 2e al la 
membroj kaj lernantoj.

Je la inicialo de S-roj Konge kaj Daems eslas sendota 
medicina revuo al ĉiuj kuraeistoj kaj apotekistoj dc la 
« Centro » S-ro Jaccjucs, petadata de ĉiuj akccptis paroladi la 
7-an de Aŭgusto jiri la iuteresa temo « I)'" Zamcnhof», lia 
vivo, lia verko. Post tin j)aroladooni disdonos al la premiitoj 
la atestojn pri lernado. A nkaŭS -ro  Dauchot promcsis parol- 
adi pri la temo « La vegetala vivo », la 21-an de Aŭgusto. 
Fine S-ro rJ’assin anoncis, kc jam  naŭ membroj aliĝis al la 
kongreso de Antverpcno.

La 7-an de Aŭgusto do okazis la parolado de S-roJacques.
*

Tiu parolado tre plaĉis al la tuta aŭdantaro. Ciuj sekvis atente 
la diversajn fazojn dc la vivo kaj verko de nia karmcmora 
majstro kaj estas meze de multaj aplaŭdoj ke S-ro Jacqucs 
finis sian belan skizon.

S-ro Tassin fervorcgratulis  S-rou Parfondrv ,kursgvidanton 
kaj F-inon Thies, okaze de ilia edziĝo kiu okazis la 1-an de 
Aŭgusto kaj prezcntis al ili la plej feliĉajn bondezirojn.

Gesainidcanoj skribu,  al Kadio VVallonia Bomic Ksperance 
j)orsubteni nian esperantan kronikou.

Fam il ia  Kroniko.
G R A T U L O J .

La 3-an de Aŭgusto geedziĝis : S-ro Jef Decoster, tilo de 
S-ro Karel Decoster, V. Del. de U. E. A. Bruĝo, kaj F-ino 
Cecile \ rerhelst,  el Varsenare, gemcmbroj de la Bruĝa Grupo.

La 4-an de Aŭgusto gcedziĝis : F-ino Maria Sanders, Dcl. 
U. E. A. Gistcl, mcmbrino  dc la Bruĝa Grujio, kaj S - ro Ja n  
de Vrieze, sainideano el Dracbten (Nederlando).

A1 ambaŭ novaj esperantistaj paroj niaj j)lej koraj bondez- 
iroj. La Verda Stclo ĉiam lumigu ilian ieliĉon.

— Gratuloj ankaŭ al alia m em brino  de la Bruĝa Grupo : 
F-ino Suzanne VVeissenborn, kiu edziniĝis la 28-7-36 al S-ro 
Julien Debaene.

— Denove gratuloj al F-ino Juliette F’oedt, ankaŭ mem- 
brino dc la Bruĝa Grupo, kiu daŭrigis la serion de siaj brilaj 
sportaj venkoj, alveninte la unua en la naĝkonkursoj : 
Dammc-Bruĝo 19-7, Meĥleno 26-7 kaj Heyst 2-8-36.

N E K R O L O G O

Sinceraj kondolencoj al S-ro Guslave Dotselaere, fldela 
malnova mcmbro de la Bruĝa Gruj)o, jiro la morto de lia 
patro S-ro Oscar Dotselaerc, 24-7-36.
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LA BELGA KONSTITUCIA LEGO

La kontingento de la armeo cstas

(F IN O )

A r t. 117. — La salajroj kaj pensioj de la religiaj 
ofieiantoj estas pagataj de la Slalo ; la sumoj 
necesaj por tiuj pagoj estas einjare enskribalaj 
cn la budĝeton.

PARTO V.

Pr i  la p u b l ik a  forto .
Art. 118. — La rekrutigmaniero j^or la armeo 

eslas fiksata de la leĝo. Tiu ei ankau decidas pri 
la promoeioj, la rajloj kaj la dcvoj de la militistaro.

Art. 118. — Per tiu ei artikolo kaj per la sekvanta, kiu 
rilalas al la kontingeiito oni vidas, ke se la reĝo liavas 
la rajton kontrakti  alianeoju, deklari la militon kaj 
nomi al rangoj en la armco, la cfektivigo tamen de- 
pendas de la kunlaboro  kun la Cambroj, ear estas la 
Parlamento, kiu dccidas pri la homoj kaj ankaŭ pri la 
mono neccsaj ])or dcfcndi la landon kaj fari militon.

Art, 119. —
privoĉdonata eiujare. La lcĝo, kiu ĝin fiksas nur 
valoras por unu jaro, se ĝi ne estas rcnovigata.

Art. 120. — La organizo kaj la kompetenleco de 
la ĝendarmaro estas fiksala per la leĝo.

Art. 121. — Ncniu Iremda soldataro povas ;sti 
varbila de la Stato, okupi aŭ transiri la teritorion, 
krom per leĝo.

Art. 121. — La akcepto de la Traktato de Vrersailles, 
kiu decidis komunan okupadon de parto de Germanujo, 
nccesigis la transiron de la Britaj soldatoj, ĉu tra 
Francujo, ĉu tra  nia lando. Tiu transiro estis pcrmesata 
de nia Parlamento.

Art. 122. — Le organizo dc burĝa gvardio estas 
eventuale fiksata per la leĝo.

Art. 122. — Ĝis en 1921 tiu ĉi art ikolo diris : « Ekzislas 
burga gvardio ; (jia orgatiizo estas jiksata per la leĝo. » 
Post la inilito la gvardio malaperis. Oni tamen lasis en 
la Konstitucia Lcĝo okazon por restarigi ĝiu pere cle 
simpla leĝo. Sekvc al tiu malapero, forfalis ankaii la 
art. 128, kiu diris : « La mobitizado de la burĝa gvardio 
povas okazi nur per leĝo. »

Art. 123. — .......
Art. 124. — La militistoj ne povas esti eksigataj 

el siaj rangoj, rajtoj, kaj pensioj, krom laŭ la 
maniero fiksata per la leĝo.

PARTO VI. 
ĉ e n e r a l a j  a r a n ĝ o j .

Art. 125 — La Belga Nacio alprenas kiel kolo- 
rojn : ruĝon, flavon kaj nigron. kaj kiel regnan 
blazonon, la Belgan leonon, kun la devizo “ Cnueco  
donus fortecon  ”.

Art. 125. — La trikoloroj de nia flago estas tri 
vertikalaj rubandoj kun la nigra koloro laŭlongc de la 
masto.

Art. 126. — La urbo Bruselo estas la ĉefurbo de 
Belgujo kaj la sidejo de la registaro.

Art. 12(5. — Dum la milito, la registaro tamen trans-

loĝis unue al Autverpeno, kaj poste eĉ ekster la landon, 
en Sst,: Adrcsse, antaŭ-urbon de Le Havre (Francujo).

Art. 127. — Neniu juro povas esti allrudata, 
krom per la leĝo. Tiu ĉi fiksas Ia fonnulon.

Art. 128. — Ciu frcmdulo, kiu estas sur la 
teritorio de Belgujo, ĝuas la proteklon donatan al 
personoj kaj bienoj, krom la esceploj fiksataj per 
la leĝo.

Art. 129. — Leĝo, ordono aŭ aranĝo de ĝenerala, 
provinca aŭ komunuma administrado, estas nur 
deviga post publikigo laŭ la formo fiksala per la 
leĝo.

Art. 29. — La publikigo de la leĝoj dcvas okazi cn la 
« Belga ŝtatgazeto ».

Art. 130. — La Konstitucia Leĝo ne povas esti 
haltigata ĉu entute ĉu parte.

PARTO VII.

Pri  la rev iz io  de la K ons t i tuc ia  Leĝo.

Art. 131. — La leĝdona povo havas la rajton 
deklari ke iu difinita ordono, kiun ĝi citas, de la 
Konstitucia Leĝo estas reviziota.

Post liu ĉi dektaro la du Cambroj eslas plenrajte 
disigitaj. %

Du novaj Cambroj estas kunvokataj laŭ arl. 71.
Tiuj Cambroj decidos interkonsente kun la 

Reĝo pri la reviziotaj punktoj.
En tiu ĉi okazo la (kimbroj povas decidi nur se 

minimume du trionoj dc la membroj, kiuj konsis- 
tigas ambaŭ el ili, ne ĉeestas ; neniu ŝanĝo estas 
akceptata se ĝi ne akiras la du trionojn de la voĉoj.

Trad. Maur. JAUMOTTE.

HEROLDO DE E S P E R A N T O

La malpermeso, pri kiu ni jam parolis, ankau 
devigis S-ron Jung ĉesigi la aperigon de la semajna 
organo « Heroldo de Esperanto ».

Tamen kelkaj Nederlandaj samideanoj, uzante 
la scrvojn de la presejo de « Belga Esperanto-In- 
stituto », sukcesis tuj aperigi novan semajnan 
organon, kiu daŭrigos la laboron de S-ro Jung, je 
kies honoro, ili donis al la nova organo la nomon 
de « Esperanto Triomfonta », la unuan nomon de 
la gazeto de S-ro Jung.

Ni volas kapti tiun ĉi okazon, por insisli apud la 
Belgaj samideanoj, kiuj povas permesi al si ])li- 
elsjiezon de 2 frankoj ĉiusemajne, ke ili apogu la 
klopodojn de niaj nederlandaj amikoj.

Eĉ presigoen Belgujo ne ka|)ablas igi la prezojn 
malaltajn, se la nombro mankas.Ciuj do kunhelpu 
pligrandigi la nombron de la abonantoj.
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Ruclyard Kipling
(Prokrasti ta  pro lokmanko)

Kipling naskiĝis en Bombav, en la jaro 1865-a. 
La faktoj ke ii naskiĝis en kolonio, kaj precipe ke 
ĝi estis angla, ke li ricevis sian unuan edukadon 
tie kaj ke eĉ lia vartistino eslis indiĝena, poste
havos grandan iniluon sur lia karaktero, sur lia 
spirito kaj — multe pli grave — sur lia verkado.

Kipling venis Anglujon, tinis siajn studojn en 
la « United Service College » kaj revojaĝis al 
Hindujo kie li iĝis ĵurnalisto.

Eu liaj ĵurnalistaj skribaĵoj, posle en liaj verkoj, 
kaj eĉ en liaj lilozoliaj kaj politikaj pensado kuj 
agado, ni sentos la inlluon de lia restado en 
Anglujo, de liaj studoj en la « U. S. College »; li 
konos nur ordon, devon kaj disciplinon. Dum lia 
tuta vivo la plejmulto, de tiuj kiuj konis lin, eĉ 
pretendis ke « Kipling eslas lerura militaristo. » 

Jam antaŭ sia 20-a jaro li komencis sian 
verkistan karieron. Evidente tio estis nur « paŝo 
post paŝo ». Kunlabore kun sia fratino li eldonas 
pocnikolekton « Elioj », kiun tuj sekvas alia 
kolekto « Lokaj Kantoj », tarita sen ies kunlaboro.

Dudekjara li liavas jam certan reputacion, dank’ 
al tiuj du unuaj verketoj kaj al siaj regulaj kronikoj 
en la gazeto al kiu Ii kunlaboris.

Ne estas do tre mirinde ke, por la estraro de sia 
ĵurnalo, li devas fari vojaĝon ĉirkaŭ la mondon, 
postkiam liaj libroj « Tri Soldatoj », « La Historio 
de la Godsby-oj », « Nigra kaj Blanka » k. a. jam 
famigis lin ĝis en Eŭropo, ĝis en Londono.

Tia vojaĝo kompreneble alportis ĉion, kion 
bezonis la juna kaj jam tre talenta verkisto, por 
ekhavigi al sila necesajn spertojn kaj pojjolstudojn 
por ke j)oste li povu iĝi la granda Kipling.

Ciam pripensante, ĉiam verkante, ĉiam notante 
siajn impresojn, li travojaĝis multajn landojn,
penetris en Afganistanon, iris tra la Tibeta Monl- 
aro kaj eĉ vizilis Japanujon kaj Hinujon. Alveninte 
en Usono, li edziĝas kaj vojaĝas al Anglujo kie li 
estas akceptata kiel vera famulo.

Li ekloĝas en Brighton kaj estas de lie ke li 
sendas en la mondon siajn plcj konatajn, plej 
ŝalalajn verkojn : u La lumo kiu estingiĝas », 
« Soldataventuroj » « De unu Maro al alia », « La 
kvin Nacioj », multajn aliajn, kaj line ankaŭ la 
mondverkon : la du « Jungle-Books ».

Post la buromilito li verkas ankoraŭ diversajn 
librojn, inter kiuj la plej konata certe estas «Kim»,.

En la jaro 1907-a, la Nobel-premio, plej alta 
literatur-rekompenco, estas proponala al Kipling.

Posl la mondmilito kiu rabis de B. Iv. lian 
ununuran lilon, li instaliĝis en Bateman.

Ivipling fakte estis slranga homo ; li cstis tre 
amika por ĉiuj kiuj Iin konis, estis ĉiam lielpema 
kaj ankaŭ tre liumila : li tre malofte parolis pri

siaj propraj verkoj, sed kontraŭe adoris Dickens 
kaj Wallace, kaj [)ensis ĉiam pri ili.

La sola homo kun kiu li ofte, longe kaj eĉ tre 
intime inlerrilatis estis Georgo V. la Reĝo de 
Granda Brilujo, kiu morlis tri tagojn post la morto 
de sia granda amiko. •

Kipling eslis vcra homainiko kaj estas konata 
fakto ke li oflc alentigis la Estron de la Granda 
Imperio pri la iiecesoj kaj [)ostuloj de la Hindoj 
kaj aliaj kolonianoj.

La indiĝenoj de Ia anglaj kolonioj perdis en 
Rudyard Kipling grandan amikon, la literalur- 
mondo grandsignifan reprezentanton, la bomaro 
meritoplenan bomon. H e n r i  SIELENS.

LA MALPERMESO DE ESPERANTO EN GERMANUJO
Sekveal polica ordono, la Germanoj nun ne plu 

povasesti membroj de societo, kiu sin okupas j)ri 
arlefarila lingvo ; ili ankaŭ ne plu publike [>ovas 
sin okupi j)ri ĝia disvastigo.

Private ili tamen ankoraŭ povas ĝin studi kaj 
uzi en korespondado.

Tamen lagvidintoj de la organizaĵoj, kiuj likvi- 
diĝis la 15-an de Julio, demandas, ke la ekster- 
landaj Esperanlistoj ne plu sin turnu al ili, per 
litoioj de antaŭ la malpermeso.

Ili ankaŭ deraandas, ke la eksterlandoj nenion 
faru kontraŭ la alprenita ordono. Tio nur povus 
havigi al ili malagrablaĵojn.

Oni lasu Ia venlon blovi.

Rue des Pierres, 80 ,  Steenstraat
— BRUĜO —

Ciuspecaj Stofoj kaj silkaĵoj 
Blanka tolaĵo — Trikotaĵoj 

— — — Meblaro — — —

Firmo * N0VELTY »
S-ino L. VAN VVASSENHOVE-BOCKHOLTS

2, P h i l ip s to e k s t r a to  — BRUGO

KORSAĴOJ — TOLAĴOJ
Liveras en tuta Belgujo kaj laŭ korespondaj mendoj

B E L G A  M A R B O R D O
Grand Hotel dOostduinkerke

Bone konata de multaj Esperanlistoj
P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

Por pagoj al U. E . A . : P . Ĉ. K. M08-&9 de la 
ĉefdelegito S-vo l)e Ketelaere (Speciala  
Nitmero), Antverpeno.

P o rp a g o j al Belga E speranio-Im titu to  :
P. Ĉ . K. 1689.58, Antverpeno  ( \Yillems- 
strato, 21>
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La « MINIPIANO » R A S T E D
PREZENTATA

F)K

(L F A E S
Sehoenmarkt. 16 

Marche aux Souliers
ANTVERPENO

kostns

Fr. 3 .2 5 0 ,—

Anoncetoj W I T T E R Y C K .  Stcenbruggc, Tel. 33513. 
Ĉiuspecaj Esperanto-presaĵoj.

TUBNIJ VIN AL SAMIDEANAJ FIRMOJ :
E N B R U Ĝ 0

L. VAN WASSENHOVE
2, Phil ipstoekstra to  — BRUGO

Librolenado—Organizado kaj enskribo de la libroj 
— Kontrolo — Starigo de Bilancoj — Baportoj — 
Serĉadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj.

A L G R A I N - C O U C K E ,  23, Vlamingstr. rue Flamande,
Tel. 33424. Nuntempaj Novajoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

C A F E  d e  la B O U R S E ,  Granda Placo 22. Christiacns, Tel. 31424 
Hcndcvuejo de la Esp-istoj dum la somcraj koncerloj.

RADIOLUX, Sleenslraat 94 Brugge, Tel. 317.85
KONTRAŬ LA ĈEFPREGEJO

n i])i() APARATOI — FONOGRAFOJ — DISKOJ
C a f ĉ  V L I S S I N G H E ,  Vital Jchansart ,  Blcekerstr. 2, ruc des 
Blaiichisscurs. Kunvenejo de B.G.E. Arlaj kaj ordin. vitraĵoj.

R A C H E L  C A R P E N T I E R ,  Genthofstr. 36, ruc Cour dc Gand' 
Cigaroj, Tabako.

1  1 1  1  1  V  /  x x  1  i l l l i l  JL V / U  *  V / i  i  V . / \  V ^ t /  i k J l i  v / U

LAMPOJ -  ĈIO POR FLEKTRO -  K. T. P.
E S P E R A N T O  P A R O L A T A

RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85C R E M E R I E  d e  D I X M U D E ,  F-ino M.M. Mestdagh, St Jacobstr.  
8 r. St Jacques, spccialaĵoj : Butero, Ovoj, Fromaĝoj.

D E  G U C H T E N E E R E ,  J. «  Agcnce Maritime Minnc », Komvest, 
44, Sipmaklero, Transporto ,  Eldoganigo, Asekuro, T. 33422 Estraro  de « Belga Ligo Esperan t is ta  ».

Prczidanto : Dro Paul Kempcneers, 19, Avenuo Moutjoie, 
Uccle. (Tel. 44.53.00).

Vicprezidanto : S-ro Leon Cogen, 52, Dreef, Ninove. 
Vicprezidantino : F-ino Yvonne Thooris,  4, W ijuzaks traa t , 

R. de TOutre Bruĝo. (Tel. 320.86).

F O T O  B R U S S E L L E ,  Stccuslr. 41 rue clcs Pierres. Tcl. 33411. 
F o to g ra f a d o  i u d u s t r i a .  F o t o - K i n o - A p a r a l o j ,  A kce so ra ĵo j ,  l a b o ro j .

H O T E L  V A N  E Y C K ,  Zilvc-str. 8. Familia Hejmo, Ccntra sed 
kvicta situacio, burĝa klicntaro, moderaj prezoj.

M. H U Y G H E ,  Potterierci,  1. Ilustritaj poŝtkartoj,  eiuspecaj 
memoraĵoj pri Hruĝo. Helpa Poŝtoticejo. Tcl. 31561.

L O N G E ,  Vlamingstr. 26 rue Flamaiulc. Ivafo, Tco, Cokolado, 
Hiskvitoj. Tel . 31150.

E m i e l  M E S T D A G H ,  Moerkerksclic St\v. 113 Sl-Kruis, Tapcl- 
isto, Murpaperoj, Tapiŝoj, Drapiraĵoj, Seĝegoj.

P h .  IVIICHOLT,  Koningenstr. 7, rue des Kois, apud Preĝejo 
Sla Walburgo. — Roboj, Manteloj.

G . G .  P L A T T E E U W ,  Noordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
Tel. 31523 ; Fromaĝoj, Kafoj.

A n t o i n e  P O U P E Y E .  Dampoortstr.  23, St-Kruis. Tel. 31461. 
Ĉiuj asekuroj c n la  tuta lando. Informoj sen devigo.

R A H I E R ,  \Vapenmakerstr.  4, H. des Armuriers ,  Kombonoj. 
Migdalmielaĵo. Buteraj vafletoj.

d .  R O O S E ,  Bdo Guido Gczelle 15. Tel. 32224.
Holanda artefarita butero. Francaj vinoj. Senpera elveno.

S A B B E - D E  V E E N ,  Steenstr. 76, H. des Pierres. Tel. 33048. 
Floroj-Agento de « Fleurop » N° 669.

V A N  C O M P E R N O L L E .  « H E T  S C H A A P J E  », Vischmarkt 6. 
Mebloj, Matracoj, Lano, Lanflokoj, Metalaj litoj.

V O L C K A E R T ,  Geldmuntstr .  30, H. de la Monnaie. Tel. 33607.
/ \

Porkaĵoj, Casaĵoj, kortbirdaĵoj.

Generala Sekretario ad interim  kaj Kasisto : S-ro Maurice 
Jaumotte ,  44, Aveuuo De Bruvn, Wilryck (Antverpeno), 
(Tel. 777.58).

Ĉefdelegito de U.E.A. : S-ro Morris De Ketelaere ,25, Oosten- 
s traat ,  Antverpeno. (Tel. 962.46).

Por pagoj de kb lizo j, anoncoj, abonoj ka j 
donacoj. P. C. K. 1337.61 de Belga IJgo  
Esperanlista ( \V ilrijck-Antverpeno).

OSTENDO BELGUJO
H O T E L  V R O O M E

20, BULVARDO ROGIEK. TEL.37 
P K N D K V r O  1)E LA E S P E P A K T I S T O J

HOTEL T)U CORNET D Oli
2, PLACE SIMON STEVIN

BRUĜO
Sidejo de la Bruĝa Grupo Esperantista (Heĝa Societo). 

Tre komfortaj ĉambroj,  bonaj manĝaĵoj.
Oni parolas Esperanton. English spoken. DS (106).

Presejo de BELGA ESPEHANTO-INSTITUTO, Koopera Soc., WiIIemsstrato, 21, ANTVEHPENO.


